


Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de controle social que facilita 
a sua participação nas ações e programas do Governo do Distrito Federal.

Na Carta do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – 
IPREV/DF você encontrará informações claras e acessíveis sobre os serviços 
prestados.

Bem informado, você poderá melhor exercer sua cidadania ao acompanhar 
a execução das ações governamentais e avaliar os compromissos assumidos.

O foco é a transparência das informações do Governo e a participação social, 
por isso, estamos sempre buscando formas para você colaborar com os 
serviços públicos prestados pelo Governo do Distrito Federal.

Nossa Ouvidoria está pronta para receber suas demandas e opiniões também 
sobre esta Carta – acesse www.iprev.df.gov.br/category/ouvidoria/.

Após sua leitura, solicite, questione e colabore. As informações vão facilitar 
seu dia a dia.
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Dê sua opinião

Caso queira conhecer as demais Cartas de Serviços, acesse o Portal do Governo do Distrito Federal.

Dê sua opinião Participe da pesquisa e colabore com o aprimoramento da http://goo.gl/7UdMD2. 

Para registrar reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre qualquer Carta de Serviços acesse o sistema 
de ouvidoria: www.ouv.df.gov.br.

O IPREV FAZ POR VOCÊ
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SERVIÇOS PARA VOCÊ
OUVIDORIA
O que é Ouvidoria

A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você pode registrar suas 
demandas sobre os serviços públicos.

O que você pode registrar na Ouvidoria

Você pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e elogio.

O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito Federal

Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados.
Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor ou órgão público.

Canais de atendimento ao Cidadão

Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUV/DF ou ainda ser atendido presencialmente na 
Ouvidoria do Iprev/DF. 

De segunda a sexta
de 7h às 21h

Sábado, domingo e feriado
de 8h às 18h

Segunda a sexta-feira
de 9h às 12h e 14h às 17h

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar,
Edifício Parque Cidade Corparate 

Asa Sul, Brasília/DF - CEP: 70.308-200

Acesse o Sistema OUV/DF
aqui.
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Prazo de vinte (20) dias corridos para a resposta ao cidadão a contar da data do registro da manifestação

São 10 (dez) dias para informar ao cidadão as primeiras providências adotadas - (Art . 24 do Decreto nº 
36.462/2015).

No máximo mais 10 (dez) dias para apurar e informar o resultado ao cidadão - (Art. 25 do Decreto nº 
36.462/2015).

Prazo para responder DENÚNCIAS
O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de vinte (20) dias (Art. 25 Parágrafo 1º, do Decreto 
nº36.462/2015).

Garantias

Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais – Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, sobre o 
andamento da manifestação conforme prazos legais – Atendimento por equipe especializada.

Elementos fundamentais para o registro de uma DENÚNCIA

NOMES de pessoas e empresas envolvidas

QUANDO ocorreu o fato

ONDE ocorreu o fato

Quem pode TESTEMUNHAR

Se a pessoa pode apresentar PROVAS



Registro Identificado
Apresentação do documento de identificação válido (Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas – 
CPF; Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; Título de Eleitor; Passaporte; Carteira de Trabalho; 
Carteira Funcional; Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista).

Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015.

Registro Anônimo

Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros.

Tratamento específico para DENÚNCIAS

Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal.

Normas e Regulamentações

Lei nº 4.896/2012
Decreto nº 36.462/2015
Instrução Normativa nº 01/2017
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SERVIÇOS PARA VOCÊ
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
AO CIDADÃO - SIC
O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é mais um serviço prestado pelas Ouvidorias do GDF. Você poderá 
ter acesso a qualquer informação produzida e armazenada pelo Estado. É um direito do cidadão, garantido 

pela Constituição Federal.

Tipos de informações que você pode requerer

Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos, processos e tudo mais que for de 

competência do Governo do Distrito Federal. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação.

Canais de atendimento disponíveis para o cidadão

Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da Transparência ou nos sítios oficiais 
dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, registre e acompanhe o andamento do pedido de 
informação via internet ou vá pessoalmente à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto de seu interesse. 
Não é possível realizar um pedido de Informação por telefone. 

Segunda a sexta-feira
de 9h às 12h e 14h às 17h

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar,
Edifício Parque Cidade Corparate 

Asa Sul, Brasília/DF - CEP: 70.308-200

Acesse o Sistema e-SIC
aqui.
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Pedido de acesso deverá conter

• Nome do requerente
• Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas 

– CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, 
Carteira Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida.
• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação 

requerida.

Garantias

• Segurança.
• Atendimento por equipe especializada.
• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação.
• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis.
• Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação conforme prazos legais.
• Possibilidade de Recurso.
• Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a 

resposta inicial. A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento em até 5 
dias.

Importante

Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado, que exija trabalho adicional 
de análise, interpretação, consolidação de dados e informações, serviços de produção ou tratamento de 
dados que não seja de competência do órgão ou entidade.

Normas e Regulamentações

Lei nº 4990/2012
Decreto 34.276/2013
Instrução Normativa nº 02/2015
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DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIO
Plano de Saúde Caixa

SERVIÇOS PARA O CIDADÃO

Requisitos e Documentos

Emissão de Declaração, expedida via e-mail e/ou presencialmente, cujo pleito trata da renovação/inclusão 
de beneficiários junto ao Plano de Saúde Caixa.

Procedimentos

l Por e-mail:
      Enviar digitalizados os seguintes documentos: CPF e Documento de Identificação com foto do beneficiário 
do Plano de Saúde Caixa.

l Presencial:
      Apresentar o CPF e Documento de Identificação com foto (originais) do beneficiário do Plano de Saúde 
Caixa.

Canais de Horários de Atendimento

Atendimento
Telefone: 3105.3446
E-mail: atendimento@iprev.df.gov.br
Presencial: segunda à sexta-feira
Horário: 8h às 12h  e  14h às 18h
Endereço: SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate
Asa Sul, Brasília/DF – CEP: 70.308-200

Custos

A prestação do serviço é gratuita.

Prazos de Resposta

Emissão imediata de Declaração.
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HOMOLOGAÇÃO DE CERTIDÃO   
Tempo de Contribuição - CTC

Requisitos e Documentos

l    Ex-servidores do Governo do Distrito Federal.
l Requerimento a ser solicitado junto a Secretaria de Estado ou órgão em que o ex-servidor estava lotado.

Legislação:
Portaria nº 46 de 07/05/2019 - Dispõe sobre os procedimentos internos para emissão e homologação da 
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC.
Portaria nº 154, de 15 de maio de 2008 - Disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de 
contribuição pelos regimes próprios de previdência social.

Procedimentos

O Ex-servidor deverá comparecer à Secretaria ou órgão em que estava lotado e solicitar por meio de 
requerimento, sua Certidão de Tempo de Contribuição – CTC.
A Secretaria/Órgão procederá o encaminhamento do processo, via Sistema SEI, solicitando emissão de 
formulário da CTC ao IPREV/DF.
O IPREV/DF gerará o formulário da CTC e restituirá o processo ao setorial para o preenchimento do formulário, 
com posterior reenvio ao IPREV/DF para análise e/ou homologação.
Caso não haja qualquer inconsistência, o representante do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, 
homologará a CTC e restituirá à Secretaria/Órgão em duas vias, sendo entregue uma via ao ex-servidor e a 
outra para arquivo na pasta funcional.
Em caso de haver inconsistência nas informações, o processo será restituído ao setorial para as devidas 
correções e posterior reenvio ao IPREV/DF para nova análise.

Canais de Horários de Atendimento

Verificar junto a Secretaria ou órgão em que o ex-servidor estava lotado.

Custos

A prestação do serviço é gratuita.

Prazos de Resposta

Por ser um procedimento iniciado na Secretaria ou órgão de origem do ex-servidor, cabe ao IPREV/DF apenas 
a análise e homologação da CTC. Assim, após recebida pela Coordenação de Cadastro e Atendimento, estando 
todos os dados corretos, a análise e homologação é efetuada em até 7 (sete) dias úteis. 



(61) 3105.3446/ 3105.3447

www.iprev.df.gov.br

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar
Edifício Parque Cidade Corporate

Asa Sul - Brasília/DF
CEP 70.308-200


